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DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE 

pentru achiziția de 

ACHIZIŢIA DE APARATURA MEDICALA 

Cod CPV -33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2) 

 

PROCEDURA: ―Negociere fără publicarea prelabilă a unui anunț de participare conform art. 

104, alin. (1),  lit. c) din Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice‖ 

 

Șef Biroul achiziții publice, contractare 
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I. FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI 

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 

 
Denumire oficială: SPITALUL CLINIC NR.1CF WITTING 

Adresă:  Calea Plevnei nr.142-144, sector 6 

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 022328 Ţara: Romania 

Punct(e) de contact: Biroul achiziții publice Telefon: +40 731 031 339 

E-mail: achizitii@spitalcfwiting.ro  Fax: +40317 60 17 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): 

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.spitalcfwiting.ro 

Adresa profilului cumpărătorului (URL):  www.e-licitatie.ro 

 
Alte informaţii sau clarificari pot fi obţinute la: 

x  Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.I 

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare pot fi obţinute la: 

x  Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.II 

Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la: 

x  Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.III 

Data limita de primire a solicitărilor de clarificări: 23.11.2020 ora 15.00 pe adresa de mail 

achizitii@spitalcfwiting.ro  
Data limită de transmitere a răspunsului la 24.11.2020 ora 15.00; răspunsul se publică pe site-ul 

Spitalului www.spitalcfwiting.ro  la secțiunea Anunțuri 

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 

(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE) 

x  Minister sau orice altă autoritate naţională sau 

federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale 

acestora 

□ Agenţie/birou naţional sau federal 

□ Colectivitate teritorială 

□ Agenţie/birou regional sau local 

□ Organism de drept public 

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană 

x Altele (precizaţi): Spital 

□ Servicii publice generale 

□ Apărare 

□ Ordine şi siguranţă publică 

□ Mediu 

□ Afaceri economice şi financiare 

x  Sănătate 

□ Construcţii şi amenajări teritoriale 

□ Protecţie socială 

□ Recreere, cultură şi religie 

□ Educaţie 

□ Altele (precizaţi): ————— 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante                                                    

da □ nu X 

 

mailto:achizitii@spitalcfwiting.ro
http://www.e/
mailto:achizitii@spitalcfwiting.ro
http://www.spitalcfwiting.ro/
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□ Producere, transport şi distribuţie de gaz şi 

de energie termică 

□ Electricitate 

□ Prospectare şi extragere a gazului şi 

petrolului 

□ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a 

altor combustibili solizi 

□ Apă 

□ Servicii poştale 

□ Servicii feroviare 

□ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz 

□ Activităţi portuare 

□ Activităţi aeroportuare 

 
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă 

Contract de furnizare APARATURĂ MEDICALĂ 

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a 

serviciilor 

a) Lucrări          □ B) Produse      x c) Servicii          □ 

Executare          □ 

Proiectareşi executare       □ 

Executarea, prin orice        □ 

mijloace, a unei lucrări, 

conform cerinţelor 

specificate de autoritatea 

contractantă 

Cumpărare       x 

Leasing             □ 

Închiriere           □ 

Închiriere cu opţiune de    □ 

cumpărare 

O combinaţie între acestea     □ 

Categoria serviciilor: □ 

Locul principal de executare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

Spitalul Clinic nr.1 CF 

Witting 

          COD NUTS -  RO321 

Locul principal de prestare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

II.1.3) Procedura implică 

Un contract de achiziţii publice                                                        x 

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)            □ 

Încheierea unui acord-cadru                                                                 □ 

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) 

NU ESTE CAZUL 

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 

FURNIZARE APARATURĂ MEDICALĂ, conform CAIET DE SARCINI  

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar  

Obiect principal: Echipamente 

medicale (Rev.2)  

COD CPV :  

33100000-1  
 

……………………………….. 

Obiect(e) suplimentar(e):  

 

…………………………… 

 

 

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice 

da □   nu x 

II.1.8) Împărţire în loturi  
da x  nu □, conform caiet de sarcini 
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un singur lot    □                      unul sau mai multe loturi 

X 

toate loturile                                  □ 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                     da □ nu x 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

Cantitațile sunt prevazute în SECȚIUNEA II – CAIETUL DE SARCINI  

Valoare estimată fără TVA : 

LOT 1 –  sistem medical pentru determinarea automată a indicelui gleynă braţ – 39.495,80 lei 

LOT 2 – bandă de alergare – 12.605,04 lei 

LOT 3 – lampă bactericida cu ultraviolete tip C cu suport mobil – 50.420,17 lei 

LOT 4 – criocauter atraumatic profesional – 5.882,35 lei 

Valoare totală estimată fără TVA: 108.403,36 lei 

 

TERMEN MAXIM DE FURNIZARE 05.12.2020 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata: TERMEN LIMITĂ DE LIVRARE 05.12.2020  

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea preţului contractului                              da □   nu x 

Prețul contractului este ferm și nu se ajustează . 

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de 

ajustare aplicabilă) 

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 

III.1.1. Garanţie de participare              da □     nu x 

III.1.2. Garanţie de buna executie          da  □    nu   x 

 

III.1.3) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante 

Bugetul de stat 

III.1.4) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul 
(după caz): ASOCIERE 

III.1.5) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz) da □ nu x 

Dacă da, descrierea acestor condiţii 

III.1.5. Legislaţia aplicabilă 

a) Legea nr. 98 / 23.05.2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  

b) Hotărârea Guvernului nr. 395/06.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea nr. 98 / 23.05.2016, privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii; 

c)www.anap.ro 

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în 

registrul comerţului sau al profesiei 

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 
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Nivel(uri) specific(e) minim(e) 

necesar(e) (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării 

cerinţelor menţionate: 

Cerinta nr. 1 

Declarație pe propria raspundere din care să reiasă că operatorul economic nu se află, 

având în vedere acţiunile sau inacţiunile săvârşite înainte de initierea procedurii, în una 

dintre situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea privind achizitiile 

publice nr. 98 / 23.05.2016. 

Prezentare 

declarțiilor 

solicitate 

Cerinta nr. 2  

 Declarație pe propria răspundere din care sa reiasă că operatorul economic nu se află în 

una din situațiile prevazute la SECŢIUNEA a 4-a - Reguli de evitare a conflictului de 

interese, Art. 59 si Art. 60 din Legea privind achizitiile publice nr. 98 / 23.05.2016, precum 

și faptul că se obligă să informeze autoritatea contractanta în cazul în care pe parcursul 

derulării procedurii de atribuire apare o situație care poate fi considerată a fi un conflict 

de interese așa cum este reglementat în cadrul aceleiași secțiuni din actul normativ mai sus 

mentionat. În conformitate cu Art. 63, alin. (1) din Legea privind achizițiile publice nr. 98 / 

23.05.2016, persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante la care se 

va face referire în declarație sunt : 

Manager -  JR.DR. SORIN CRISTIAN BANU – MANAGER, EC. GABRIELA FAȘIE - 

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, JR. FLORENTIN POȘTALIU - COMPARTIMENT 

JURIDIC,JR. VALENTIN GEORGE NEDELCU – SEF BIROUL ACHIZITII PUBLICE 

Comisia de evaluare oferte (incl. membrii de rezerva): ELENA BIANCA BREUSCAN, 

VALENTIN SMIRCEA, BLAGA LAURA, BURLACU ADRIAN, DURAN NICULINA, 

NEDELCU PAUL, NITA GHEORGHE; Experti cooptati: Dr. PATACHIA Mihai,Dr. Florina 

VOICU, Dr. Daniela DRAGOESCU,  Dr. TOADER Roxana Emanuela. 

 

Prezentare 

declarațiilor 

solicitate 

Cerinta nr. 3  
 Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata 

impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de 

stat, etc.) la momentul prezentarii (art.196 din Legea 98/2016) ; 

Prezentare 

copii conform 

cu originalul 

Cerinta nr. 4 

Cazierul judiciar al operatorului economic și al administratorului, de conducere sau de supraveghere al 

respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 

acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) 

necesar(e) (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării 

cerinţelor menţionate: 

Cerinta nr. 1  

 Certificat constatator emis de ONRC: operatorii economici ce 

depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în 

condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul 

economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din 

situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are 

capacitatea profesională de a realiza activitățiile care fac 

obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie să aibă 

corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis 

de ONRC. Documentul se solicită să nu fie mai vechi de 30 de 

zile de la data depunerii lui. 

 

Copie conform cu originalul semnata și 

ștampilată 
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Cerinta nr. 2 

Avizul de funcționare emis de MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, cu 

Anexa. Cerință obligatorie: Deținerea Avizului de funcționare 

eliberat de Ministerul Sănătății, inclusiv anexele, valabil la 

data prezentării acestuia conform prevederilor art. 4 din 

Normele Metodologice de aplicare a titlului XX din Legea 95/ 

2006, aprobate prin Ordinul MS nr. 1008/ 2016 si art. 196 din 

Legea 98/ 2016. 

 

 

Copie conform cu originalul semnata și 

ștampilată 

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară- 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz):- Informaţii şi formalităţi necesare pentru 

evaluarea respectării cerinţelor 

menţionate:- 

III.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională- 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz):- Informaţii şi formalităţi necesare pentru 

evaluarea respectării cerinţelor 

menţionate:- 

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)                         da □     nu x 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                □ 

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate □ 

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii     da □ nu x 

Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile: 

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările profesionale ale membrilor 

personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective da □ nu □ 

SECŢIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPUL PROCEDURII 

IV.1.1) Tipul procedurii 

Licitaţie deschisă  □ 

Licitaţie restrânsă □ 

Licitaţie restrânsă accelerată □ 

Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate: 

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare x 

Au fost deja selectaţi candidaţi                   da □ nu x 

Negociere accelerată □ 

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: 

Dialog competitiv □ 

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe   

(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv) 

Număr de operatori economici preconizat □□□ 

sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□ 

Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi: 

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, 

dialog competitiv) 

Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a         da □ nu □ 

reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 

care trebuie negociate 
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IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare) 

Cel mai mic preţ              x 

sau 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic  □ 

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică                da □ nu x 

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz) 

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă 
4267257.2020.436/438/445/447 

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract   da □ nu x 

Dacă da, 

Anunţ de intenţie                  □              Anunţ despre profilul cumpărătorului □ 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicări anterioare (după caz) □ 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunţ de intenţie 

Numărul şi data publicării în SEAP 

IV.3.3) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 

□     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □    X     □     □     □     □ 

Altele: _______ 

IV.3.4) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei 

licitaţii deschise) 

durata în luni: □□□ sau în zile: 30 (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică va fi prezentată în conformitate cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. 

Propunerea tehnică va cuprinde denumirea aparatului așa cum este precizată în caietul de sarcini, 

producatorul, țara de origine și denumirea comerciala a produsului și va avea atașate urmatoarele: 

- fișe tehnice, prospecte şi sau manualul  pentru produsele ofertate deținute de către producator din care sa 

reiasă specificațiile tehnice solicitate în caietul de sarcini. 

- declaratie privind conformitatea produselor cu specificațiile tehnice solicitate în caietul de sarcini. 

Lipsa documentelor solicitate mai sus va duce la imposibilitatea evaluarii ofertei din punct de vedere tehnic și 

implicit la considerarea acesteia ca neconformă. 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Completarea Formularului de ofertă și a centralizatorului de prețuri. 

Prețul ofertei va fi prețul în lei fără TVA / lot , respectiv valoarea fără TVA /lot  iar prețul unitar al produselor 

va fi calculat la doua zecimale. 

Termen de plată – maxim 60 de zile de la data de livrării produselor către autoritatea contractantă. 

Propunerea financiara se va prezenta in lei. 

 

Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale  

În cazul în care două oferte financiare sunt egale se solicită o singură dată reofertare în vederea desemnării 

caştigatorului. 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 
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Ofertele se transmit pe adresa de e-mail achizitii@spitalcfwiting.ro a autorității contractante Spitalul Clinic 

nr.1 CF Witting, București, sector 6, Calea Plevnei nr.142-144 

Data limită de depunere a ofertei 25.11.2020 ora 10.00 

Documentele care însotesc oferta, propunerea tehnica și propunerea financiară se vor prezenta într-un singur 

exemplar (fără copii) astfel: 

I. „Documente de calificare” va conține documentele solicitate la pct. III al prezentei Fișe de date; 

II. „Propunere tehnică” va conține documentele solicitate la pct. IV 4.1 al prezentei Fișe de date; 

III. „Propunere financiara” va conține documentele solicitate la pct. IV.4.2 al prezentei Fișe de date; 

Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară  vor fi trimise pe e-mail la adresa 

achizitii@spitalcfwiting.ro cu titlul: 

 

„ A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 25.11.2020 ora 10.30” 

 

PROCEDURA:  NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE –   

FURNIZARE APARATURĂ MEDICALĂ 

Omiterea unei informații cerute în documentele de negociere sau prezentarea unei oferte necorespunzatoare, 

sau titlul e-mailului dupa care se poate face identificarea prezintă riscuri asumate de ofertant. 

SECŢIUNEA V: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                    da □      nu x 

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: ________ 

V.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare             da □    nu x 

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):_____________________ 

VI.3) ALTE INFORMATII (după caz) 

Elementele ofertei supuse negocierii: pretul. 

Sedința de deschidere a ofertelor  va avea loc la data și ora precizate în Documentația de Atribuire. Procesul 

verbal a ședinței de deschidere se vor transmite pe e-mail fiecărui ofertant și se publică pe site-ul Spitalului 

www.spitalcfwiting.ro la secțiunea Anunțuri 

Evaluarea documentelor și a eșantioanelor se va face în ședință/ședințe ulterioare deschiderii. Evaluarea 

financiară se face fără strigare, ofertele trimise vor fi cele ferme si finale. 

La sedinta de deschidere a ofertelor vor fi prezenti membrii comisiei de evaluare . 

VI.4) CĂI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac 

Denumire oficială:  Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresă: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3 

Localitate: 

Bucuresti 

Cod poştal:  030084 Ţară:  ROMANIA 

E-mail: 

office@cnsc.ro 

Telefon:  021/310.46.41  

Adresă Internet 

(URL) 

Fax: 021/310.46.42  

V.4.2) Utilizarea căilor de atac  
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: 

LEGEA nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum 

şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

V.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac 

Denumire oficială:  COMPARTIMENTUL JURIDIC 

mailto:achizitii@spitalcfwiting.ro
mailto:achizitii@spitalcfwiting.ro
http://www.spitalcfwiting.ro/
mailto:office@cnsc.ro
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Adresă: Spitalul Clinic nr.1 CF Witting, București, sector 6, Calea Plevnei nr.142-144 

Localitate: Bucuresti Cod poştal:  Ţară: Romania 

E-mail:secretariat@spitalcfwiting.ro Telefon: +40 213176280; 213129425  

Adresă Internet (URL) Fax: +40 213176017  

   

 

                                                      

Șef Biroul achiziții publice,      

Jr. Valentin George NEDELCU      

 

 

 

 

 

    Întocmit, 
    Ref. spec.IA Biroul achiziții publice,  

    ing. Bianca BREUȘCAN 
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II. CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția de  

 

APARATURĂ MEDICALĂ 

Cod CPV -33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2) 

 

PROCEDURA: “Negociere fără publicarea prelabilă a unui anunț de participare” 

 

Caietul de sarcini este parte integrantă a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea 

ofertei. Acesta conţine cerinţele minime obligatorii pe baza cărora ofertanţi  întocmesc 

propunerea tehnică . 

 Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini 

și fără a limita calitatea produselor ofertate. 

1. Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificația tehnică sunt obligatorii. 

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele 

integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. Este 

obligatoriu a se oferta toate produsele dintr-un lot.Neîndeplinirea cerințelor atrage de la sine 

excluderea din procedură. 

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant 

și Contractant care vor avea același înțeles. 

2. Ofertantul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerința impsă de 

specificația tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul original care atestă cele declarate. 

Neatestarea celor declarate cu documentul original care atrage de la sine excluderea din 

procedură. 

3. Ofertantul trebuie să prezinte o configurație tehnică a aparatului ofertat, cu elementele 

componente și să indice pentru fiecare cerință solicitată, la rubrica conformitate, care este 

elementul component (poziția în configurație) care răspunde respectivei solicitări. 

4. Aparatele ofertate trebuie să fie fabricate cu respectarea cerințelor de calitate conform 

ISO 9001/2008 și/sau echivalente cu acestea și să fie purtătoare de marcaj CE. În acest sens se 

vor prezenta documente care să dovedească cerințele menționate ( declarație/ certificat CE)  

 

NOTĂ: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu 

special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt 

mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect 

favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste 

specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de SAU ECHIVALENT. 

 

1. OBIECTUL PROCEDURII 

 

Nr. 

Lot 
Denumire Aparat Cod CPV U/M Cantitate 

Valoare 

totală 

estimată 

fără TVA 

1 sistem medical pentru determinarea 33124110-9 Sisteme de buc 3 39,495.80 
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automată  indicelui gleznă braț; diagnosticare (Rev.2) 

2 bandă alergare 
33155000-1 Aparate de 

fizioterapie (Rev.2) 
buc 1 12,605.04 

3 
lampă bactericidă cu ultraviolete tip 

C cu suport mobil 

33191000-5 Aparate de 

sterilizare, de 

dezinfectare si de 

igienizare (Rev.2) 

buc 12 50,420.17 

4 criocauter atraumatic profesional 

33165000-4 Aparate de 

criochirurgie si 

crioterapie (Rev.2) 

buc 1 5,882.35 

 

Valoare totală estimată în lei fără TVA : 108,403.36 lei 

 

Caracteristicile tehnice detaliate, obligatorii pentru fiecare echipament, se regăsesc 

ca fișier separat, Anexă/anexe la Caietul de sarcini. 

Prezentul Caiet de sarcini cuprinde cerințele minime și obligatorii pentru achiziționarea 

aparatelor enumerate în tabelul de mai sus. 

Autoritatea contractantă, Spitalul Clinic nr.1 CF Witting, organizează procedura 

simplificată în vederea încheierii contractului/contractelor de furnizare aparatură medicală în 

funcție se solicitările secțiilor spitalului și de fondurile alocate cu acestă destinație.  

 

2. COD CPV principal 

33100000 – 1 Echipamente medicale (Rev.2) 

 

3. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANȚI 

3.1. Specificațiile tehnice cuprinse în acest caiet de sarcini sunt cerinţe minimale şi trebuiesc 

îndeplinite în acest sens. 

3.2. La evaluarea  şi desemnarea ofertei câştigătoare se vor avea în vedere criteriul de atribuire 

„prețul cel mai scăzut‖,  cu respectarea cerințelor minime din caietul de sarcini şi respectarea 

condiţiilor minime de calificare solicitate de autoritatea contractantă în Fişa de date a 

achiziţiei. 

 

4. CONDIȚII GENERALE 

 

 Condițiile generale descrise în prezentul caiet de sarcini sunt general valabile pentru toate 

loturile și sunt obligatorii a fi îndeplinite pentru toate ofertele depuse. Îndeplinirea acestora se 

va regăsi în propunerea tehnică în modalitatea pe care ofertantul o agrează ( de exemplu ca și 

declarație pe proprie răspundere de asumare a acestor condiții) 

 

4.1 LOCUL ȘI TERMENUL DE LIVRARE 

Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la beneficiar, la adresa Calea Plevnei nr. 142-

144, sector 6, Bucuresti, respectând termenul limită de livrare 05.12.2020. 

Din motive ce tin de modul de finantare, termenul maxim de livrare nu trebuie sa 

depaseasca data de 05.12.2020. Prin termen de livrare se înţelege îndeplinirea tuturor 
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operaţiunilor necesare funcţionării în condiţii optime a produsului furnizat la locul de folosinţă a 

beneficiarului (transport, manipulare, amenajare, punere în funcţiune, teste, probe, recepţie, etc.). 

Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la achizitor/ beneficiar, respectând datele şi 

termenul limită de livrare din contract. Perioada de livrare: în zilele lucrătoare, de luni până 

vineri, între orele 08.00 şi 13.30. Produsele se vor livra de către furnizor cu personal propriu şi 

utilaje de ridicat şi transportat corespunzătoare. 

Furnizorul are obligaţia de a comunica în scris achizitorului/ beneficiarului data furnizării 

la achizitor/ beneficiar, cu cel puţin 2 zile lucrătoare, înainte de livrarea produselor. 

Certificarea de către achizitor/ beneficiar a faptului că produsele au fost livrate se face 

după recepţia la locul stabilit prin contract, prin semnarea de primire fără obiecţiuni a Procesului 

verbal de recepţie. 

Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care toate prevederile clauzelor 

de recepţie a produselor sunt îndeplinite, data livrării efective fiind data semnării documentelor 

de recepţie. 

 În situaţia în care, din motive neimputabile furnizorului, este necesară prelungirea 

termenului de livrare, modificarea acestuia se face numai cu acordul achizitorului, 

materializat printr-un act adiţional la prezentul contract. În cazul în care se acceptă 

prelungirea termenului de livrare, noul termen nu poate depăşi durata de valabilitate a 

contractului. Nelivrarea produselor în perioada de valabilitate a contractului dă dreptul 

achizitorului de a aplica sancţiuni, pentru produsele ce nu au fost livrate, conform clauzelor 

contractuale. 

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a nu fi de acord cu încheierea unui act adiţional de 

decalare a termenului de livrare. 

 

Autoritatea contractantă va întreprinde toate demersurile pentru a duce la bun sfarșit 

procedura, în vederea dotării cu aparatele medicale necesare.  La momentul lansării procedurii de 

achiziție toate fondurile necesare achiziționarii echipamentelor medicale care fac obiectul acestei 

proceduri simplificate sunt aprobate de către ordonatorul principal de credite – Ministerul 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. În cazul în care, din motive neimputabile 

Autorității Contractante – Spitalul Clinic nr.1 CF Witting ordonatorul principal de credite 

hotaraște retragerea finanțării pentru unul sau mai multe loturi, situația nedatorându-se unei 

acțiuni sau inacțiuni a Autorității/entității contractante, acestea se vor anula, fără ca autoritatea 

contractantă să fie pasibila de sancțiuni din aceasta cauză. 

 

4.2.  RECEPTIA PRODUSELOR 

Recepţia va fi calitativă şi cantitativă şi are drept scop verificarea conformităţii produselor 

livrate cu prevederile propunerii tehnice şi cu cerinţele caietului de sarcini. 

a)Recepţia cantitativă constă în:  

- verificarea documentelor de însoţire a produselor livrate (factura fiscală, documente de 

certificare a calităţii, documente transport, alte documente), conform prevederilor 

contractuale; 

- verificarea egalităţii între cantităţile de produse prevăzute în documentele contractuale şi 

cantităţile livrate de furnizor. 

b)Recepţia calitativă constă în: 
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- verificarea conformităţii produselor livrate cu prevederile propunerii financiare, tehnice 

şi cu cerinţele caietului de sarcini; 

- verificări care demonstrează integritatea produsului, a ambalajului primar, cât şi a celui 

secundar; 

- instalare, testare, evaluare de acceptanţă, instruire şi furnizarea tuturor informaţiilor şi a 

documentelor solicitate prin caietul de sarcini. 

  Recepţia cantitativă se va efectua, integral, la locul de livrare, de către comisia de recepţie 

a achizitorului/ beneficiarului, în prezenţa reprezentanţilor furnizorului,  în termen de 1(una) zi 

lucrătoare de la data livrării produsului la sediul achizitorului/ beneficiarului. În situaţii 

excepţionale părţile pot conveni modificarea acestui termen. Pe toată durata recepţiei achizitorul/ 

beneficiarul va asigura securitatea produselor. 

 Recepţia cantitativă se va face pe baza următoarelor documente: 

■ fişa tehnică a produsului; 

■ inventarul completului pe părţi componente, cu preţul aferent. 

Rezultatele activităţii de recepţie se vor consemna într-un Proces verbal de recepţie, semnat de 

reprezentanţii achizitorului/ beneficiarului. 

Dacă vreunul din produsele verificate nu corespunde cu propunerea tehnică şi cu cerinţele 

din caietului de sarcini (se descoperă lipsuri, deteriorări sau neconformităţi), se va întocmi un 

Proces Verbal de Constatare, în 2 exemplare (unul pentru furnizor si unul pentru beneficiar), ce 

nu constituie document de plată. În această situaţie, achizitorul/ beneficiarul are dreptul să 

respingă produsul/ produsele în cauză, iar furnizorul are una din următoarele obligaţii, fără a 

modifica preţul contractului: 

- de a înlocui produsele/ părţi din produsele respinse; sau 

- de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă cu 

propunerea tehnică şi cu cerinţele caietului de sarcini. 

Furnizorul este singurul responsabil pentru calitatea produselor livrate. 

Instruirea personalului operator şi de întreţinere se realizează de către furnizor, până la 

recepţia finală a sistemului, costul instruirii fiind inclus în preţ, la sediul achizitorului/ 

beneficiarului, cu personalul autorizat al furnizorului.  

 În situaţia în care se constată deficienţe în recepţia, instalarea şi punerea în 

funcţiune a aparatului, furnizorul se obligă să le remedieze pe seama şi cheltuiala sa, fără a depăşi 

termenul de livrare. 

  Atunci când află de existenţa unei cauze de evicţiune, achizitorul este îndreptăţit să 

suspende plata preţului până la încetarea tulburării sau până când furnizorul oferă o garanţie 

corespunzătoare. 

 

4.2 ATRIBUȚIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 

ÎN IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI 

-  să inspecteze şi/ sau să testeze produsele, la destinaţia finală a acestora, pentru a verifica 

conformitatea  lor cu specificaţiile din documentele contractului. Dacă vreunul dintre produsele 

inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul îl va respinge, iar furnizorul are 

obligaţia, fără a modifica preţul  contractului să înlocuiasca produsele refuzate sau să facă toate 

modificările necesare pentru ca produsele  să corespundă specificaţiilor lor tehnice.  
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-  să certifice faptul că produsele au fost livrate total sau parţial  după recepţie, prin semnarea de 

primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru 

livrare (factură fiscală sau aviz de însoţire a mărfii).  

- să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit, respectiv 60 de zile de la 

receptia produselor; 

- sa înceteze, în mod unilateral contractul, produsele sunt livrate cu întârziere fără acceptul 

beneficiarului consemnat într-un act adițional încheiat de părți, sau nu sunt livrate de către 

furnizori, printr-o notificare scrisa, transmisă cu 3 zile înainte de reziliere si de a  executa 

garantia de buna executie. 

 

4.3.CERINȚE PRIVIND AMBALAREA, MARCAREA, EXPEDIEREA ŞI 

TRANSPORTUL 

 

Furnizorul are obligaţia de a ambala, dacă este cazul, produsele sau componente ale 

acestora, pentru ca acestea să reziste, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, 

tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în 

timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia 

finală. În cazul ambalării produselor cu greutăţi şi volume mari în cutii, furnizorul va lua în 

considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa 

facilităţilor de manipulare în punctele de tranzit. 

 Produsele contractate se vor livra ambalate şi marcate în conformitate cu documentaţia 

tehnică din caietul de sarcini, standardele şi celelalte reglementări legale în vigoare, astfel încât 

să nu fie afectate viaţa, sănătatea oamenilor şi securitatea muncii.  

 Echipamentele vor fi etichetate de către furnizor/ fabricant, clar şi vizibil, încât acestea să 

poată fi identificate cu uşurinţă, conform legislaţiei în vigoare din România.   

 Este necesară precizarea ţării de origine, firmei producătoare, modelului şi anului 

fabricaţiei. 

 Echipamentele oferite trebuie să poată fi identificate printr-o serie de fabricaţie. 

 Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare în 

vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea 

beneficiarului, dacă nu este precizat altfel.. 
 Preţul ambalajelor va fi inclus în preţul produselor. 

Operatorul economic are obligaţia să respecte regulile obligatorii referitoare la condiţiile de 

muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional şi care trebuie respectate pe 

parcursul îndeplinirii contractului de furnizare. 

Cheltuielile privind transportul cât şi executarea lui efectivă sunt în sarcina furnizorului. 

 

4.4. CONDIŢII DE LIVRARE ŞI PLATĂ 

 

 Transportul pană la destinaţia finală, respectiv SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING, 

se va efectua de către ofertant cu mijloace proprii sau închiriate pe cheltuiala acestuia (franco-

depozit, la sediul autorităţii contractante respectiv magazia Spitalului). 
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Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul produselor care fac obiectul 

contractului în termen de 60 (şaizeci) zile de la recepţia cantitativă şi calitativă. Prin recepţie 

cantitativă şi calitativă se înţelege şi primirea următoarelor documente: 

 factura fiscală (original);  

 garanţia de bună execuţie (original); 

 proces verbal de recepţie, semnat fără obiecţiuni de către membrii comisiei de 

recepţie a achizitorului/ beneficiarului; 

 procesul verbal de punere în funcţiune, semnat fără obiecţiuni de achizitor; 

 procesul verbal de instructaj şi certificatele de instruire ale personalului medical şi 

tehnic; 

 certificatul de garanţie ; 

Prezentarea cu date eronate sau incomplete, faţă de prevederile legii  şi ale contractului, a 

facturilor spre decontare, face să nu curgă termenul de plată, dacă achizitorul sesizează furnizorul 

despre neregulile constatate şi returnează facturile în original în termen de 15 zile de la primirea 

facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către achizitor a noilor facturi 

prezentate de către furnizor cu date corecte. 

 În situaţia în care documentele pentru efectuarea plăţii nu sunt completate conform 

cerinţelor menţionate, prezintă ştersături, modificări, îngroşări, etc., acestea vor fi restituite 

pentru a fi întocmite corect, răspunderea privind întârzierea decontărilor revenind în exclusivitate 

furnizorului. 

 

4.5. RISCURILE AFERENTE IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI ce cad in 

responsabilitatea parților si masuri de gestionare ale acestora: 

 

4.5.1. Lipsa monitorizării efective din punct de vedere cost - calitate ± durată de execuţie 

a contractului: 

Produsele trebuie să fie fabricate cu respectarea cerințelor de calitate conform ISO 

9001/2008 sau echivalente cu acestea și sș fie purtatoare de marcaj CE. În acest sens se vor 

prezenta documente care să dovedească cerințele menționate (declarație/ certificat CE). 

Achizitorul, prin reprezentantul său, are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele 

pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din documentele contractului.  

Achizitorul va încheia cu furnizorul un proces-verbal de recepţie de fiecare dată când se 

face o livrare.  

Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor 

face la destinaţia finală a produselor, convenită cu achizitorul.   

Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, 

achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul 

contractului: 

- de a înlocui produsele refuzate, sau 

- de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor 

lor tehnice. 
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Dacă produsele sunt livrate cu întârziere, fără acceptul achizitorului înscris într-un act 

adițional semnat de părți,  sau unele dintre ele nu sunt livrate de către furnizor, achizitorul are 

dreptul de a înceta in mod unilateral contractul printr-o notificare  scrisa, transmisa prin fax/ 

mail/ posta cu 3 zile înainte de reziliere si de a executa garantia de buna executie. 

Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi 

limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau 

fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 

 

4.5.2. Schimbări substanţiale în condiţiile contractuale pentru a permite mai mult 

timp de livrare şi preţuri mai mari pentru contractant  

- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele (echipamentele/ aparatura medicală), la sediul 

achizitorului, în cantităţile menţionate,  nu mai târziu de 05.12.2020. 

- Preţul unitar al produselor este cel din propunerea financiara. 

- Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în 

propunerea financiară.  

 

 4.5.3. Respectarea termenului de livrare a produselor 

- Furnizorul are obligaţia de livra nu mai târziu de 05.12.2020. 

- Dacă furnizorul nu respectă termenul de livrare acesta are obligaţia de a notifica achizitorul. 

- Parțile pot negocia și stabili in urma notificarii, termenul de livrare și modalitatea de efectuare a 

plății. 

- În cazul în care furnizorul nu își îndeplinește obligațiile, achizitorul  are dreptul de a deduce din 

prețul contractului, ca penalități, o cota de 0,06% pe zi din valoarea produselor comandate si 

nelivrate. 

 

 4.5.4. Plata cu întârziere a facturilor 

- În cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile după împlinirea termenului de 60 de zile de la 

data recepției produselor, furnizorul este în drept să îl notifice pe achizitor. 

- Parțile pot negocia și stabili în urma notificării, modalitatea de efectuare a plății. 

- Dacă achizitorul nu efectueaza plațile în termenul stabilit de parți, atunci furnizorul este în drept 

să perceapă penalități de întarziere în cuantum de 0,06% pe zi din plata neefectuată. 

 

 4.5.5. Retragerea finanțării 

 Autoritatea contractantă va întreprinde toate demersurile pentru a duce la bun sfarsit 

procedura, in vederea dotarii cu echipamentele medicale necesare.  La momentul lansării 

procedurii de achizitie toate fondurile necesare achiziționarii aparaturii medicale care fac obiectul 

acestei proceduri simplificate sunt aprobate de catre ordonatorul principal de credite – Ministerul 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. În cazul în care, din motive neimputabile 

Autorității Contractante – Spitalul Clinic nr.1 CF Witting ordonatorul principal de credite 

hotaraște retragerea finanțării pentru unul sau mai multe loturi, situația nedatorându-se unei 

acțiuni sau inacțiuni a Autorității/entității contractante, acestea se vor anula, fără ca autoritatea 

contractanta să fie pasibilă de sancțiuni din aceasta cauza . 
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Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 

ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică. 

Specificaţiile tehnice cuprinse în acest caiet de sarcini sunt cerinţe minimale şi trebuiesc 

îndeplinite în acest sens.  

Contractele de furnizare vor fi atribuite per lot numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi 

financiare stabilite şi anume, numai acelora care prezintă oferta pentru lotul complet , în  

configuraţia ce se regăşeste în caietul de sarcini. 

Se poate oferta pentru un lot sau pentru mai multe loturi. 

Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative. 

 

FURNIZORUL ARE OBLIGAŢIA DE A ASIGURA TRANSPORTUL ŞI MONTAREA 

APARATELOR LA SEDIUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE PRECUM ŞI  

INSTRUCTAJUL PERSONALULUI CE VA FOLOSI APARATELE RESPECTIVE – 

GRATUIT. 

 

Instructajul se va face de către personalul autorizat, pentru care ofertantul a prezentat 

documentele solicitate în fişa de date a prezentei achiziţii. 

Garanţia oferită pentru produsele ofertate – aceasta trebuie să fie de minim 12 luni de la 

data instalării. 

TIMP DE INTERVENŢIE MAXIM 48 DE ORE 

ÎN PERIOADA DE GARANŢIE, TOATE COSTURILE PRIVIND REPARAREA ŞI/ 

SAU ÎNLOCUIREA APARATELOR, ACCESORIILOR SAU COMPONENTELOR 

STRICATE SE VA FACE GRATUIT DE CATRE FURNIZORUL APARATULUI. 

 

NOTA:  Oferta depusă trebuie să conţină o prezentare a produselor din lot, fişa cu caracteristicile 

tehnice care să cuprindă toate cerinţele din caietul de sarcini. Toate documentele trebuie 

prezentate în limba română. Pentru orice document al ofertei în altă limbă se prezintă traducerea 

limba română de către un traducător autorizat. 

Ofertantul va preciza în cadrul propunerii tehnice conformitatea cu cerințele din caietul de 

sarcini argumentând, prin menţionarea paginii din documentaţia tehnică/ din materialele 

prezentate (pliante, prospecte, manual de utilizare, etc.) unde se regăsesc cerinţele din 

specificaţia tehnică. 

 

Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind 

minimale. În acest sens, oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile 

caietului de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea 

tehnică presupune asigurarea nivelului minimal sau al unui nivel calitativ superior 

cerinţelor solicitate. 

 

Șef Biroul achiziții publice, contractare, 

Jr. Valentin George NEDELCU 

Întocmit,  
Ref.spec. Biroul achiziții publice, contractare, 

ing. Elena – Bianca BREUȘCAN 
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III. MODELE DE FORMULARE 

 

 

                                                                                               FORMULARUL NR. 1 
OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                                  

...........................................  

(denumirea/numele)  

PROPUNERE TEHNICĂ 

Către ...............................................................................................  

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

  Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe care le vor îndeplini 

produsele..................................... ce sunt ofertate la ................................................ 

  (tipul    produselor  ofertate)                                                    (tipul procedurii de achiziţie publică) 

din data de ...........................astfel 

Ofertele tehnice sau orice alte documente ale componentei tehnice din documentatiile de participare se 

vor intocmi si vor avea un continut explicit, clar si punctual cu privire la parametrii tehnici si calitativi 

solicitati prin documentatia de atribuire 

 

Nr. 

crt 

CERINŢE CONFORM CAIETULUI DE 

SARCINI SOLICITATE  DE 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

(PAGINA ŞI PARAGRAFUL) 

SPECIFICAŢIA TEHNICA A 

PRODUSULUI OFERTAT  

REFERINȚA DIN PROPUNEREA 

TEHNICĂ UNDE SUNT REFLECTATE 

INFORMAȚIILE*PAGINA; 

PARAGRAFUL] 

1    

2    

3    

4    

Operator economic,  

                                                                        ............................................          (semnatura autorizata şi                        

  ştampila societăţii)  
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ANEXA FORMULAR NR. 1 
 

TABEL DETALII PRODUCĂTOR 

 

Denumire lot/produs / grup produse:______________________________________ 
 
 

Nr. 
crt. 

Informaţii solicitate Răspuns 

1 Denumire producător 
 

 

2 Ţara de reşedinţă a producătorului – Adresa poştală  

3  
Ţara / adresa/ unităţii de producţie 

 

4  
Pagina web (dacă este disponibilă) 

 

5 State membre UE unde produsul/produsele 
este/sunt comercializat(e) 

 

 
 

6 

 
Sistemul Calităţii 

 

- Standard aplicat  

- Activităţi acoperite de standard  

- Organismul de certificare  

 
7 

Declaraţie  de conformitate sau certificat nr….  

 - Numele semnatarului   

 - Poziţia în compania producătoare  

 - Contact (telefon /fax/e-mail)  

 
 
 

1. Toate câmpurile din tabel trebuie completate explicit de ofertanţi. 
 
 
 
 

Data completarii……………………..      Operator  economic,  
         ……………………………. 
         (semnatura autorizata şi                        
          ştampila societăţii)  
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FORMULARUL NR. 2 

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă] 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]  

 

Către: Autoritatea Contractantă [a se introduce denumirea]   

 

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă 
din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în 
conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară. 

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de 
Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei: 

i. ofertăm prețul total de ______ RON [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea 
Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere],  

 

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că: 

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ____ 
[introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul 
procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea 
Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în 
legătură cu procedura la care depunem Oferta; 

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației 
achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin 
documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și 
HG nr. 395/2016; 

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără 
nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, 
instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției; 

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra 
acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor 



 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI 

COMUNICAȚIILOR 

SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING 

CaleaPlevnei nr.142-144 

Tel.021.317.62.80  021.312.94.25  /Fax: 021.317.60.17 

www.spitalcfwiting.ro E-mail: secretariat@spitalcfwiting.ro 

Operator de date cu caracter personal  nr.32927 

 
 

22 
 

documente; 
v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și 

Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea; 
vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada 

pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în 
legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;  

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și 
comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de 
Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste 
documente; 

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de 
performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea 
activităților și obținerea rezultatelor. 

 

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți 
numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. 
Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei 
menționate.  

 
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această 
procedură declar că: 

i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru 
a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția 

ii. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de 
interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat 
Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării 
Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului 

iii. noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă 
a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate 
pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de 
calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă 
solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de 
atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport 
solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE. 

iv. noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților 
susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru 
îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care 
Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după 
aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate 
documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor 
noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției  
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v. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, 
inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din 
contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice. 

vi. până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea 
Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un 
angajament ferm pentru noi. 

vii. Precizăm că: 

 depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă 
separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”; 

 nu depunem Ofertă Alternativă. 

[Se bifează opţiunea corespunzătoare.] 

[Autoritatea Contractantă elimină punctul vii. în cazul în care în Fișa de date a achiziției nu se 
prevede posibilitatea depunerii de Oferte Alternative] 

viii. Înțelegem că Autoritatea Contractantă  
a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a 

anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor 
stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016. 

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o 
poate primi. 

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile 
menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă 
răspunzătoare într-o astfel de situație. 

ix. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de ___ 
[introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului. 

x. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru 
care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca 
membru într-o asociere, în calitate de subcontractant). 

xi. Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, 
alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că 
părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au 
caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte 
secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală: 
 

Nr. Crt.  Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară 
[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] 

1.  .... [introduceți informația] 

2.  .... [introduceți informația] 

 

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru 
care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea 
Financiară sunt confidențiale sunt următoarele: 

Nr. Crt.  Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din 
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Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale 

1.  .... [prezentați motivul] 

2.  .... [prezentați motivul] 

 

Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat 
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de 
certificare acreditat în condițiile legii) a 
reprezentantului Ofertantului,  

...................................................................... 

Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat 
în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții 
operatorului economic” 

...................................................................... 

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei  ...................................................................... 
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ANEXĂ 1 FORMULAR NR. 2 

 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 pentru furnizare produse 

 

Nr 
lot 

Denumirea 
produsului 

UM  Cantitatea  

Preţ unitar la 
destinaţia 
finală, fără 
TVA în lei 

Valoarea totala 
fără TVA 

(3 x 4) 

Cota 
TVA 

19% 

Valoare  
TVA 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

3        

4        

Valoarea totală loturi ofertate    

                 

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei  

 (semnatura autorizata) 
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      (denumire/nume) 

       

INVENTAR  

pentru lotul ………… produsul ........................................................... 

Nr. 

crt. 
Produs / Componente Furnizor 

Producator 

/ Model  

Serie, 

Cod, 

Număr 

Nr. buc. pe 

complet 

Pret lei fara 

TVA 

Valoare lei 

fara TVA 

1               

2               

3               

...               

...               

  TOTAL lei fara TVA             

 

 

Data completării 

   

Ofertant 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

Nota: 1. Ofertantii au obligatia completarii Inventarului cu preturile unitare corespunzatoare fiecarui 

reper 

         2. Inventarul completat astfel, va deveni anexă la contractul de furnizare, iar pe baza lui se va face 

recepţia cantitativă 
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FORMULAR  NR. 3 

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume] 
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume] 
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume] 
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume] 

 

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare] 
 

Procedura de atribuirea a Contractului pentru ____________________________ [introduceți denumirea 
contractului], anunț de participare ________________ [introduceți nr. anunțului de participare]. 

 
În legătură cu informațiile prezentate în cadrul Fișei de date a achiziției a Documentației de atribuire 

aferentă procedurii identificate mai sus, subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

............................................................. [numele, adresa Ofertantului individual/membru al 

asocierii/subcontractantului/terțului susținător], declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii 

Ofertantului din procedura și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice că în calitate de 

participant la această procedură, ______________________ [numele Ofertantului individual/membru al 

asocierii/subcontractantului/terțului susținător] nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în 

sensul articolului 59 din Legea nr. 98/2016, cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 

contractante implicate în procedura de achiziţie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea 

procedurii de atribuire: JR.DR. SORIN CRISTIAN BANU – MANAGER, EC. GABRIELA FAȘIE - 

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, JR. FLORENTIN POȘTALIU - COMPARTIMENT JURIDIC,JR. 

VALENTIN GEORGE NEDELCU – SEF BIROUL ACHIZITII PUBLICE Comisia de evaluare oferte (incl. 

membrii de rezerva): ELENA BIANCA BREUSCAN, VALENTIN SMIRCEA, BLAGA LAURA, BURLACU 

ADRIAN, DURAN NICULINA, NEDELCU PAUL, NITA GHEORGHE; Experti cooptati din cadrul Spitalului: Dr. 

PATACHIA Mihai,Dr. Florina VOICU, Dr. Daniela DRAGOESCU,  Roxana Emilia TOADER 

Atașez la prezenta declarație informații relevante pentru verificarea potențialei situații de conflict de 

interese, după cum urmează: 

i. Lista cu membrii Consiliului de Administrație [introduceți numele 1, numele 2 etc.] 
ii. Lista cu membrii organului de conducere [introduceți numele 1, numele 2 etc.] 

iii. Lista cu membrii organului de supraveghere [introduceți numele 1, numele 2 etc.] 
iv. Lista cu membrii acționarilor/asociaților cu participare mai mult de 10% din capital [introduceți 

numele 1, numele 2 etc.] 
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Semnătură [persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele operatorului economic în calitate de 
Ofertant individual/membru al asocierii/subcontractant/terț susținător] 

 

 

FORMULAR NR. 5 

          

      

Ofertantul......................................    

(denumirea/numele)        

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA 

PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE 

LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 

Subsemnatul, ....................................., reprezentant împuternicit al (denumirea/numele şi 

sediul/adresa ofertantului) .........................................., declar pe propria răspundere că mă angajez să 

prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare 

la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România. 

De asemenea declar pe propria răspundere că la eleborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 

referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor 

obilgaţii. 

 

 

 

 

Data completarii …………………        
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IV. MODEL DE CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE 

 

Contract de furnizare  

Lotul nr. ... 

 

Preambul 
 

În temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică s-a încheiat prezentul 

contract de furnizare de produse, între 

 

SPITALUL CLINIC NR. 1 CF WITTING, cu sediul în Bucuresti, Calea Plevnei Nr. 142 - 144,  tel: 

+40 21.317.62.80, fax: +40 21.317.60.17, Cod Fiscal nr. 4267257, avand contul nr                                RO 

71TREZ70620F335000XXXX deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, reprezentat prin manager 

Jr.dr. Sorin Cristian BANU, în calitate de achizitor, pe de o parte,  

 

şi  

…............................................., cu sediul în ….................., nr.înmatriculare …............................., CUI 

…...................., cont nr. …........................................................................................, deschis la 

…....................................................... reprezentată prin …................................................ funcţia de 

….............................., în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a.i.1. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  

a.i.2. achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

a.i.3. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

a.i.4. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele 

la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 

a.i.5. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea 

produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică 

în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 

a.i.6. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 

când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor 

rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, 

prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi 

distinctă de naţionalitatea furnizorului. 

a.i.7. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 

a.i.8. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC). 
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a.i.9. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care 

face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu 

este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

a.i.10. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul ―zi‖sau ―zile‖ sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în 

mod diferit. 

3.3 Termenele exprimate în zile sunt maximale. În cazul în care o operaţiune/etapă este încheiată mai 

repede decât timpul alocat, operaţiunile/etapele cronologic următoare pot începe imediat. 

 

CLAUZE OBLIGATORII 

 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Furnizorul se obligă in cadrul contractului să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze, sa instaleze, sa 

puna in functiune si sa acorde asistenta in utilizare, produsele nominalizate pană la data de 30.11.2020  , 

astfel: 

 

Nr. 

Crt 

APARATURA 

MEDICALA/ECHIPAMEN

TE MEDICALE 

Cant. UM Pret unitar lei 

fara TVA 

Pret unitar lei 

cu TVA 

Pret total lei 

fara TVA 

Pret total lei cu 

TVA 

1        

...   
     

 

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 

prezentul contract.  

 

5. Preţul contractului 
5.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi a serviciilor accesorii prestate, este de 

….......................... lei, la care se adaugă ….................. lei T.V.A..  

 

6. Durata contractului 
6.1  Durata prezentului contract este  de la ….................... până la data de ….................  

 

7. Documentele contractului 
7.1  - Documentele contractului sunt: 
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     - Garantie de buna executie; 

     - Propunere financiara; 

     - Propunere tehnica.  

    - Orice alte documente agreate de către părţile contractuale, concretizate în acte adiţionale. 

 

8.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
8.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele prezentate în 

propunerea tehnică.  

8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele solicitate, locul de livrare fiind la sediul SPITALUL 

CLINIC NR. 1 CF WITTING. 
8.3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a.i.1.a.i.1.a. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 

materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele 

achiziţionate, şi 

a.i.1.a.i.1.b. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 

situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de 

către achizitor. 

8.4 - Livrarea, instalarea, punerea in functiune la sediul baneficiarului cad in sarcina furnizorului si vor fi 

cu titlu gratuit; 

8.5 – Furnizorul se obliga sa asigure gratuit instruirea peronalului medical si tehnic implicat in utilizarea 

echipamentului/aparaturii. Instruirea va fi asigurata de catre personalul specializat al furnizorului si se va 

face la sediul achizitorului. 

 

9.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 

9.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 60 zile de la data 

receptiei finale. 

9.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile la scadenta atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea 

produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în 

cel mai scurt timp posibil. 

 

10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate, atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalitati in suma de  0,06% din valoarea comenzii 

neonorate, pe fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

10.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile la scadenta atunci acestuia îi revine obligaţia 

de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu  0,06% din plata neefectuată, pana la indeplinirea efectiva a 

obligatiei de plata. 

10.3- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să 

nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul 

are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită pâna la data 

denunţării unilaterale a contractului. 
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CLAUZE SPECIFICE 

 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului - 
11.1.- Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului, precizată în 

documentația de atribuire și în oferta depusă.  

 

12. Recepţie, inspecţii şi teste 
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica 

conformitatea lor cu specificaţiile din caietul de sarcini şi propunerea tehnică a ofertantului.  

12.2 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei se vor face la destinaţia finală a produselor: SPITALUL 

CLINIC NR. 1 CF WITTING. 

12.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 

dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:             

        a) de a înlocui produsele refuzate, sau 

        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă specificaţiilor lor tehnice.   

12.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau 

amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui 

reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 

12.5 - Prevederile clauzelor 12.1-12.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau 

altor obligaţii prevăzute în contract.  

12.6 – Recepţia produselor este finalizată în momentul în care sunt îndeplinite toate condiţiile privind 

livrarea, instalarea şi punerea în funcţiune a produselor şi va fi concretizată prin întocmirea unui proces 

verbal de instalare şi punere în funcţiune.  

 

13. Ambalare şi marcare 
13.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la 

manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la 

precipiţaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să 

ajungă în bună stare la destinaţia finală. 

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este 

cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în 

toate punctele de tranzit. 

13.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul său din afara pachetelor va respecta strict 

cerinţele prevăzute. 

13.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor 

(paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) ramân în proprietatea achizitorului. 

 

14.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
14.1 -  Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor in termenul de 

valabilitate al contractului. 

14.2 – Furnizorul are obligaţia de a asigura mijloacele privind descărcarea şi manipularea produselor. 

14.3 - (1) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele  

20.2. factura fiscală în original; 

20.3. avizul de expediţie în original (cand este cazul); 

20.4. certificat de garanţie ; 

20.5. certificate de conformitate ; 

20.6. manual de utilizare in limba romana; 

20.7. instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare in limba romana ; 
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20.8. inventarul completului, cantitatea şi preţul unitar al părţilor componente ale 

completului. 

20.9. alte documente rezultate din cerinţele caietului de sarcini ; 

14.4 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face după 

instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe 

documentele emise de furnizor pentru livrare. 

14.5 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor privind recepţia produselor.  

 

15. Asigurări 
15.1 – Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii 

sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare. 

 

16. Perioada de garanţie acordată echipamentelor 
16.1 - Perioada de garanţie a echipamentelor este de.... luni de la data receptiei.  

16.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice defecţiune ce apare în 

perioada de garanţie. 

16.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defectul constatat sau de a 

înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

16.4 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, 

achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un 

prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 

16.5 – În perioada de garanţie, de 24 de luni de la data recepţiei, furnizorul va asigura pentru 

echipamentele livrate service cu intervenţia în maximum 24 de ore de la semnalarea nefuncţionalităţii sau 

neconformităţii.  

16.6 - În perioada de garanţie sunt asigurate de către furnizor următoarele servicii/produse: 

 - operaţiunile de mentenanţă preventivă, corectivă sau reparaţie necesară pentru oricare dintre 

componentele sistemului, inclusiv upgrad-urile software/ hardware decise de producător pentru modelul 

oferit, fără costuri suplimentare; 

 - piesele, materialele şi consumabilele necesare operaţiunilor de mentenanţă preventivă, corectivă 

sau de reparaţie, dacă este cazul. 

16.7 – Orice intervenţie în perioada de garanţie asupra echipamentelor va fi materializată prin documente 

specifice (procese verbale, devize etc.) din care, obligatoriu, 1 (unu) exemplar va fi destinat achizitorului. 

16.8 - Furnizorul va asigura contra cost, prin semnarea unui contract separat, asistenta tehnica 

postgarantie. 

 

17. Ajustarea preţului contractului 
17.1 - Pentru produsele livrate plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea 

financiară, anexă la contract. 

17.2 - Preţul contractului nu se ajustează. 

 

18. Modalităţi de plată 
18.1 Decontarea contravalorii produselor se va face prin ordin de plată, în termen de 60 zile de la data 

receptiei, pe baza facturii (în original) emisă de furnizor şi a documentelor care confirmă recepţia 

cantitativă şi calitativă.   

 

19. Amendamente  
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19.1 – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 

comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului cu 

respectarea incadrarii in art. 221-222 din L98/2016. 

 

20. Întarzieri în îndeplinirea contractului 
20.1 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare sau de 

prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea 

datei/perioadelor de furnizare/prestare. 

20.2 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de executie, orice 

intârziere în indeplinirea contractului din culps exclusiva a furnizorului dă dreptul achizitorului de a 

solicita penalităţi furnizorului. 

 

21. Rezilierea contractului. 

21.1 În cazul în care una din părţi nu işi îndeplineşte în mod repetat obligaţiile asumate în conformitate cu 

prevederile acestui contract sau le îndeplineşte în mod repetat necorespunzător, cealaltă parte va avea 

dreptul de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune interese. 

21.2  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii 

lezate de a pretinde plata de daune-interese. 

21.3 Partile îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 5 de zile de la 

apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la 

modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi din 

perspectiva achizitorului contrară interesului public, iar din perspectiva furnizorului excesiv de oneroasa, 

in conformitate cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la impreviziune. 

 21.4 În cazul prevăzut la clauza 21.3 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

 

22. Incetarea contractului 

22.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 

          - partile convin de comun acord incetarea contractului; 

         - expirarea duratei contractului; 

           - neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale de catre una din parti, cu 

notificare prealabilă de 5 zile a părţii în culpă; 

     - in caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din 

contractanti, caz in care contractul va fi considerat nul. 

 

23. Forţa majoră 
23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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23.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 

23.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, in maxim 5 

zile, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

23.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 luna, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

24. Soluţionarea litigiilor 
24.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea 

contractului. 

24.2 - Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, 

executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin intermediul instanţelor judecătoreşti competente din 

Bucuresti. 

 

25 Limba care guvernează contractul 
25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

 

 

26. Comunicări 
26.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

27. Legea aplicabilă contractului 
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie azi, ___________ prezentul contract în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.     

                            ACHIZITOR,                                                                                   FURNIZOR, 

SPITALUL CLINIC NR. 1 CF WITTING                                   

 


